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ONE-PAGE

ค� ยืมภาษาบาลี ค� ยืมภาษาสันสกฤต
1. สระ 8 ตัว (อะ อำ อิ อี อุ อู

   เอ โอ)

2. พยัญชนะ 33 ตัว

3. หลักตัวสะกดตัวตามแน่นอน

4. นิยมใช้ “ฬ”

5. นิยมใช้ “ริ”

1. สระ 14 ตัว (บำลี 8 ตัว + ไอ

   เอำ ฤ ฤๅ ฦ ฦๅ)

2. พยัญชนะ 35 ตวั (บำลี 33 ตวั

   และ ศ, ษ)

3. หลกัตวัสะกดตวัตามไม่แน่นอน

4. นิยมใช้ “ฑ”

5. นิยมใช้ “รร”

6. นิยมใช้ “ค�าควบกล�้าหรือ

   อักษรน�า”

7. นิยมใช้ค�ำว่ำ “เคราะห์”

ONE-PAGE
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ONE-PAGE

ค�มูล
 1. มีควำมหมำยสมบูรณ์ในตัว

 2. เกิดจำกพยำงค์ที่ไม่มีควำมหมำย

 3. เกิดจำกพยำงค์ใดพยำงค์หนึ่งมีควำมหมำย

 4. เกิดจำกพยำงค์ที่มีควำมหมำยทุกพยำงค์ แต่ค�ำมูลนั้นไม่ได้มี

    ควำมหมำยเกี่ยวข้องกับค�ำเดิม

ค�ประสม
 1. ค�ำมลูซ่ึงควำมหมำยไม่เก่ียวข้องกันมำประสมกนั โดยจะได้ค�ำใหม่ที่

    ยังมีเค้ำควำมหมำยเดิมอยู่

 2. ขึ้นต้นด้วยค�ำว่ำ “ชำว ช่ำง หมอ นัก กำร ผู้ ที่ เครื่อง”

 3. เกิดจำกค�ำชนิดเดียวกันหรือต่ำงชนิดกันมำประสมกัน

 4. ประสมกันแล้วจะเป็นค�ำนำม ค�ำกริยำ หรือค�ำวิเศษณ์

ONE-PAGE
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11



ONE-PAGE

ค�ซ้อน
 1. ซ้อนเพื่อควำมหมำย   

 2. ซ้อนเพื่อเสียง 

 ความหมายของค�าซ้อน

 1. ควำมหมำยแคบเข้ำ    

 2. ควำมหมำยกว้ำงออก 

 3. ควำมหมำยเชิงอุปมำ

ค�ซ�้า  
 1. ควำมหมำยเป็นพหูพจน์   2. ควำมหมำยอ่อนลง

 3. ควำมหมำยเน้น    4. ควำมหมำยไม่เจำะจง

 5. ควำมหมำยแยกส่วน   6. ควำมหมำยต่อเนื่องกัน

 7. ควำมหมำยเปลี่ยนไปจำกเดิม

ONE-PAGE

ไว้หน้าเดียว
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ONE-PAGE

ค�สมาสแบบสมาส
 1. เป็นค�ำที่มำจำกภำษำบำลีหรือสันสกฤตเท่ำนั้น

 2. มักอ่ำนออกเสียงสระต่อเนื่องกันระหว่ำงค�ำ 

 3. แปลควำมหมำยจำกข้ำงหลังมำข้ำงหน้ำ

 4. มีค�ำว่ำ “พระ” น�ำหน้ำ 

 5. มักลงท้ำยด้วยค�ำว่ำ “ศำสตร์ กรรม ภำพ ภัย” 

ค�สมาสแบบสนธิ  
 1. เป็นค�ำที่มำจำกภำษำบำลีหรือสันสกฤตเท่ำนั้น

 2. แปลควำมหมำยจำกข้ำงหลังมำข้ำงหน้ำ

 3. มี 3 ประเภท ได้แก่ สระสนธิ พยัญชนะสนธิ นิคหิตสนธิ

ONE-PAGE
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ONE-PAGE

ประโยค 
ชนิดของประโยคตามรูปประโยค

ประธาน กริยา กรรม การิต
ขึ้นต้นด้วย

ประธำน

ขึ้นต้นด้วยกริยำ 

เกิด, มี, ปรำกฏ

- ขึ้นต้นด้วย

  กรรม

- มักมีค�ำว่ำ

  “ถูก” หรือ

  “โดย”

มีกรรมตรง, 

กรรมรอง

ชนิดของประโยคตามรูปประโยค

แจ้งให้ทราบ ถามให้ตอบ บอกให้ท�า
- บอกเล่ำ

- ปฏิเสธ

มีเนื้อควำมแสดงค�ำถำม ใคร 

ท�ำอะไร ที่ไหน อย่ำงไร ท�ำไม, 

อำจเป็นค�ำถำมปลำยเปิด

- ค�ำสั่ง

- ขอร้อง

- ห้ำม

- เสนอแนะ

ONE-PAGE

ไว้หน้าเดียว
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ONE-PAGE

การใช้ราชาศัพท์
1. ค�านามราชาศัพท์

- “พระบรม” ใชแ้ก่ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

- “พระรำช”, “พระมหำ” ใช้แก่สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว จนถึง

  สยำมบรมรำชกุมำรี 

- “พระ” ใช้ได้กับทุกพระองค์ ส่วนใหญ่เป็นนำมทั่วไป 

- เติม “ต้น”, “หลวง”, “ทรง”, “พระที่นั่ง” ทำ้ยค�ำนำมสำมัญ

2. ค�ากริยาราชาศัพท์

- ทรง + กริยำสำมัญ   

- ทรง + นำมสำมัญ 

- ทรง + นำมรำชำศัพท์  

  **ห้ามใช ้“ทรง + กริยำรำชำศัพท์”

- ทรงมี / ทรงเป็น + นำมสำมัญ 

- มี / เป็น + นำมรำชำศัพท์ 

  **ห้ามใช ้“ทรงมี / ทรงเป็น + นำมรำชำศัพท์” 

ONE-PAGE
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ONE-PAGE

ส�นวน
1.	ส�านวนที่เป็นสุภาษิต

 - สอนให้ละเว้นหรือปฏิบัติ

 - สอนให้ขบคิด

 - ใช้ถ้อยค�ำกะทัดรัด กินใจ

2.	ส�านวนที่เป็นค�าพังเพย

 - กล่ำวถึงพฤติกรรม กำรกระท�ำ ปรำกฏกำรณ์

 - ควำมหมำยเป็นนำมธรรม

ONE-PAGE
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การอ่าน

การอ่านจำับใจำความ
องค์ประกอบ

 1. ประโยคใจควำมส�ำคญัหรอืประโยคหลกั คือ ประโยคท่ีสรปุควำมคดิ

ของย่อหน้ำนั้นไว้ทั้งหมด

 2. ประโยคขยำยควำมหรอืพลควำม คือ ประโยคทีส่นบัสนนุประโยค

ใจควำมส�ำคัญให้เด่นชัดขึ้น

รูปแบบ

 1. ใจควำมส�ำคัญอยู่ตอนต้นย่อหน้ำ  

 2. ใจควำมส�ำคัญอยู่ตอนกลำงย่อหน้ำ  

 3. ใจควำมส�ำคัญอยู่ตอนท้ำยย่อหน้ำ  

ขั้นตอนการหาใจความส�าคัญ

 1. ตั้งค�ำถำมว่ำใคร ท�ำอะไร ที่ไหน อย่ำงไร ท�ำไม

 2 ตัดส่วนที่เป็นพลควำมออก

 3. สังเกตว่ำประโยคใจควำมส�ำคัญอยู่ที่ส่วนใดของย่อหน้ำ

 4. สังเกตประโยคที่แสดงให้เห็นว่ำเป็นใจควำมส�ำคัญ

 5. ประมวลใจควำมส�ำคัญ
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มารยาทในการพูด
มารยาทในการพูดระหว่างบุคคล

 1. กิริยำสุภำพเรียบร้อย 

 2. เลือกเรื่องที่ทั้งคู่มีควำมรู้และมีควำมสนใจร่วมกัน

 3. เลือกเรื่องที่ไม่ท�ำให้คู่สนทนำเคร่งเครียด

 

มารยาทในการพูดในที่สาธารณะ	

 1. แต่งกำยเหมำะสมกับกำลเทศะและกิริยำสุภำพเรียบร้อย

 2. ตรงต่อเวลำ

  3. แสดงควำมเคำรพและพูดจำให้เกียรติผู้ฟัง

 4. ไม่พูดถึงบุคคลอื่น พูดหยำบโลน และตลกคะนอง

ONE-PAGE
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กลอนสุภาพ 

• บทหนึง่ม ี4 วรรค วรรคละ 7 ถึง 9 ค�ำ ทีน่ยิมกนัคอื วรรคละ 8 ค�ำ

• ค�ำสุดท้ำยของวรรคสดับสัมผัสค�ำที่ 3 หรือ 5 ของวรรครับ

• ค�ำสุดท้ำยของวรรครับสัมผัสค�ำสุดท้ำยของวรรครอง

• ค�ำสุดท้ำยของวรรครองสัมผัสค�ำที่ 3 หรือ 5 ของวรรคส่ง

• สมัผัสระหว่ำงบท ค�ำสดุท้ำยของวรรคส่งสมัผสักับค�ำสดุท้ำยของวรรครบั

 ของบทต่อไป

กลอนดอกสร้อย

 วรรคสดับขึ้นต้นว่ำ “...เอ๋ย..........” และลงท้ำยบทด้วยค�ำว่ำ “เอย”

กลอนสักวา

 วรรคสดับจะขึ้นต้นด้วยค�ำว่ำ “สักวำ” และลงท้ำยบทด้วยค�ำว่ำ “เอย”

กลอนบทละคร

 วรรคสดับจะมีเพียงค�ำว่ำ “เมื่อนั้น บัดนั้น มำจะกล่ำวบทไป” 

กลอนเสภา

 มักขึ้นต้นด้วยค�ำว่ำ “ครำนั้น” 

ONE-PAGE
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กาพย์ยานี 11 

• บทหนึง่ม ี2 บำท บำทละ 11 ค�ำ บำทหนึง่แบ่งเป็น 2 วรรค วรรคหน้ำ

 5 ค�ำ วรรคหลัง 6 ค�ำ 

• ค�ำสุดท้ำยของวรรคที่ 1 สัมผัสกับค�ำที่ 3 ของวรรคที่ 2, ค�ำสุดท้ำย

 ของวรรคที ่ 2 จะสมัผสักับค�ำสดุท้ำยของวรรคที ่ 3 สมัผัสระหว่ำงบท

 จะส่งจำกท้ำยบำทที่ 2 ของบทต้น ไปรับสัมผัสที่ท้ำยบำทแรกในบท

 ถัดไป

กาพย์ฉบัง 16 

• บทหนึ่งมี 16 ค�ำ มี 3 วรรค วรรคละ 6-4-6 ค�ำ ตำมล�ำดับ 

• ค�ำท้ำยวรรคที่ 1 สัมผัสท้ำยวรรคท่ี 2 ส่วนสัมผัสระหว่ำงบท จะส่ง

 สัมผัสจำกท้ำยบทต้นไปรับสัมผัสที่ท้ำยวรรคแรกในบทถัดไป

กาพย์สุรางคนางค์ 28 

• บทหนึ่งมี 28 ค�ำ แบ่งออกเป็น 7 วรรค วรรคละ 4 ค�ำ 

• ค�ำสุดท้ำยของวรรคที่ 1 ส่งสัมผัสไปค�ำสุดท้ำยวรรคที่ 2, ค�ำสุดท้ำย

 วรรคที่ 3 ส่งสัมผัสไปยังค�ำสุดท้ำยของวรรคที่ 5 กับค�ำสุดท้ำยของ

 วรรคท่ี 6 ส่วนสัมผัสระหว่ำงบท จะส่งสัมผัสจำกค�ำสุดท้ำยบทต้น

 ส่งสัมผัสยังค�ำสุดท้ำยวรรคที่ 3 ในบทถัดไป

ONE-PAGE
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โคลงสี่สุภาพ

 • อนุโลมให้ใช้ค�ำเอกโทษและค�ำโทโทษได ้

 • บทหนึ่งมี 4 บำท แต่ละบำทมี 2 วรรค 

 • บทหนึ่งมี 30 - 34 ค�ำ 

 • อำจมคี�ำสร้อยในท้ำยบำทท่ี 1 หรอื 3 (ค�ำสร้อยมกัไม่มคีวำมหมำย

  มักมีเพื่อใช้เติมท้ำยเนื้อควำมที่มีใจควำมสมบูรณ์อยู่แล้ว)

 • บังคับค�ำเอก 7 ค�ำ ค�ำโท 4 ค�ำ 

 • อำจใช้ค�ำตำยแทนค�ำเอกได้ 

 • สัมผัสบังคับ 

  - ค�ำที่ 7 ในบำทที่ 1 กับ ค�ำที่ 5 ในบำทที่ 2 และ 3

  - ค�ำที่ 7 ในบำทที่ 2 กับ ค�ำที่ 5 ในบำทที่ 4

ONE-PAGE
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การเล่นเสียง
 1. สัมผัสนอก ได้แก่ สัมผัสบังคับ (เป็นสัมผัสสระเท่ำนั้น)

 2. สัมผัสใน

   2.1 สัมผัสสระ : เสียงสระตัวเดียวกันตัวสะกดมำตรำเดียวกัน

   2.2 สัมผัสอักษร : เสียงพยัญชนะต้นเป็นเสียงเดียวกัน

การสรรคำ�
 กำรเลือกใช้ค�ำให้สื่อควำมคิด ควำมเข้ำใจ ควำมรู้สึก และอำรมณ์ได้

อย่ำงงดงำม ทั้งด้ำนเสียง โวหำร และรูปแบบค�ำประพันธ์

 1. กำรเลือกค�ำให้เหมำะแก่เนื้อเรื่องและฐำนะของบุคคลในเรื่อง

 2. กำรใช้ค�ำให้ถูกต้องตรงตำมควำมหมำย

 3. กำรใช้ค�ำให้เห็นภำพรูป รส กลิ่น เสียง และกำรเคลื่อนไหว

ONE-PAGE
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การเล่นค�าพ้อง

 • ค�ำพ้องรูป – รูปเหมือน เสียงต่ำง ควำมหมำยต่ำงกัน

 • ค�ำพ้องเสียง – เสียงเหมือน รูปต่ำง ควำมหมำยต่ำงกัน

 • ค�ำพ้องรูปพ้องเสียง – รูป + เสียงเหมือน ควำมหมำยต่ำงกัน

การหลากค�า

 • รูปต่ำง เสียงต่ำง แต่ควำมหมำยเหมือนกัน

 • เรียกอีกอย่ำงว่ำ “ค�ำไวพจน์”

การเล่นค�าซ�้า

 • รูป, เสียง, ควำมหมำยเหมือนกัน

 • อยู่ติดกัน

การเล่นค�าซ�้าอัพภาส

 • ค�ำซ�้ำที่มีกำรกร่อนเสียงพยำงค์หน้ำจนเหลือเพียงเสียง /อะ/

การซ�้าค�า

 • รูป, เสียง, ควำมหมำยเหมือนกัน

 • ไม่ได้อยู่ต�ำแหน่งติดกัน

ONE-PAGE
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ภาพพจำน์
 • อุปมา คือ กำรเปรียบเทียบสิ่งหน่ึงกับอีกส่ิงหน่ึงท่ีมีลักษณะเด่น

ร่วมกันและใช้ค�ำที่มีควำมหมำยว่ำ เหมือนหรือคล้ำยเป็นค�ำแสดงกำร

เปรียบเทียบ ได้แก่ ค�ำว่ำ เหมือน เสมือน ดัง ดั่ง คล้ำย ดูรำว เหมือน

ดั่ง ดุจ ประดุจ ประหนึ่ง ละม้ำย เสมอ ปำน เพียง รำว รำวกับ พ่ำง 

เทียบ เทียม เฉก เช่น ฯลฯ

 • อุปลักษณ์ คือ กำรเปรียบเทียบด้วยกำรกล่ำวว่ำสิ่งหนึ่งเป็นอีกสิ่ง

หนึ่ง โดยน�ำเอำลักษณะส�ำคัญของสิ่งที่ต้องกำรเปรียบเทียบ มำเปรียบ

เทยีบทนัทีโดยโดยไม่ต้องมคี�ำเชือ่มโยง ไม่ต้องใช้ค�ำแสดงกำรเปรียบเทยีบ 

หรือถ้ำจ�ำเป็นต้องใช้ก็ใช้ค�ำว่ำ “เป็น” หรือ “คือ”

 • สัทพจน์ คือ กำรใช้ถ้อยค�ำที่เลียนเสียงธรรมชำติ เช่น เสียงดนตรี 

เสียงร้องของสัตว์ หรือเลียนเสียงกิริยำอำกำรต่ำง ๆ ของคน ฯลฯ

 • อติพจน์ คือ กำรกล่ำวเกินจริงเพ่ือสร้ำงอำรมณ์และควำมรู้สึกที่

รุนแรงเกินจริง 

 • บุคคลวัต คือ กำรสมมติสิ่งไม่มีชีวิต พืช สัตว์ หรือควำมคิดที่เป็น

นำมธรรมให้มีควำมคิด ควำมรู้สึก และแสดงออกเหมือนมนุษย ์
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รสวรรณคดี
	 •	 เสาวรจนี	

	 เสาวรจนี	หรือ บทชมโฉม คือ กำรเล่ำชมควำมงำมของตัวละครใน

เรื่อง อำจเป็นตัวละครที่เป็นมนุษย์ อมนุษย์ หรือสัตว์ ซึ่งกำรชมนี้อำจ

จะเป็นกำรสดุดีควำมเก่งกล้ำของกษัตริย์ ควำมงำมของปรำสำทรำชวัง

หรือควำมเจริญรุ่งเรืองของบ้ำนเมืองก็ได้

	 •	 นารีปราโมทย์	

	 นารปีราโมทย์ หรือ บทเก้ียว โอ้โลม คอื กำรกล่ำวแสดงควำมรัก ทัง้

กำรเกี้ยวพำรำสีกัน หรือกำรพรรณนำบทโอ้โลมปฏิโลม 

	 •	 พิโรธวาทัง	

	 พิโรธวาทัง หรือ บทตัดพ้อ คือ กำรกล่ำวข้อควำมแสดงอำรมณ์ไม่

พอใจ โกรธ ตดัพ้อ ประชดประชนั กระทบกระเทยีบเปรียบเปรย เสยีดสี

และด่ำว่ำอย่ำงรุนแรง 

	 •	 สัลลาปังคพิสัย				

	 สัลลาปังคพิสัย	หรือ บทโศก คือกำรกล่ำวข้อควำมแสดงอำรมณ์

โศกเศร้ำ อำลัยรัก
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คุณค่าการประพันธ์
ค่านิยม ความเชื่อ แนวคิด

• ควำมรู้สึกนึกคิด 

• สิ่งที่ก�ำหนด

 พฤติกรรมและวิธี

 กำรด�ำเนินชีวิตของ

 คนในสังคม 

• สำมำรถเปลีย่นแปลง

 ได้ตำมยุคสมัย

• สิ่งที่คนยอมรับ

 นับถือหรือยึดมั่นใน

 สิ่งใดสิ่งหนึ่ง

• อำจจะมีหลักฐำน

 หรือไม่มีหลักฐำน 

• ถ้ำพิสูจน์ได้แล้ว

 ควำมเชื่อนั้นจะ

 หำยไป

• ควำมคิดส�ำคัญที่

 สอดแทรกอยู่ใน

 เรื่องที่ผู้เขียน

 ต้องกำรสื่อมำถึง

 ผู้อ่ำน  

• มักเป็นข้อคิด คติ

 สอนใจ
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บทละครพูดเรื่องเห็นแก่ลูก
ผู้แต่ง : พระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว

นามปากกา : พระขรรค์เพชร

รูปแบบค�าประพันธ ์: บทละครพูด

ตัวละคร : 1. นำยล�้ำ

     2. พระยำภักดีนฤนำถ

     3. แม่ลออ

     4. อ้ำยค�ำ

ข้อคิด : ท�ำให้เห็นถึงควำมรักอันยิ่งใหญ่ของบุพกำรีท่ีมีต่อบุตรของตน

อันเป็นคุณธรรมส�ำคัญที่แสดงไว้ในเรื่อง รวมไปถึงควำมรู้สึกผิดชอบชั่วดี

และควำมรักในศักดิ์ศรี ล้วนเป็นสิ่งที่มีอยู่ในมนุษย์ทุกผู้ทุกนำม ทุกชำติ

ทุกภำษำ และทุกยุคทุกสมัย

จุดเด่น : มีกำรใช้ค�ำศัพท์ที่มีควำมหมำยต่ำงจำกปัจจุบัน, เป็นละครพูด

     ภำษำไทยเร่ืองแรกทีท่รงพระรำชนิพนธ์ขึน้โดยมใิช่เป็นกำรแปล
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นิทานค�กลอนเรื่องพระอภัยมณี ตอนพระอภัยมณีหนีนาง
ผีเสื้อสมุทร
ผู้แต่ง : สุนทรภู่

จุดประสงค ์: แต่งหำเลี้ยงชีพระหว่ำงติดคุก

ตัวละคร :  1. พระอภัยมณี

     2. นำงผีเสื้อสมุทร

     3. สินสมุทร

     4. เงือกเฒ่ำ, เมียเงือก, นำงเงือก

     5. พระฤๅษีแห่งเกำะแก้วพิสดำร

รูปแบบค�าประพันธ ์: นิทำนค�ำกลอน (กลอนสุภำพ)

ข้อคิด

 1. ควำมรักควรเกิดจำกควำมเต็มใจทั้งสองฝ่ำย

 2. ควรรักลูกและสำมีเท่ำ ๆ กัน 

 3. คุณธรรมด้ำนควำมเสียสละ

 4. คุณธรรมด้ำนควำมเมตตำ

 5. สติปัญญำจะช่วยให้ผ่ำนพ้นอุปสรรคไปได้

จุดเด่น : ดีเด่นด้ำนกำรสรรค�ำและกำรเล่นสัมผัสภำยในวรรค
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พระบรมราโชวาท
ผู้แต่ง : พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว

จุดประสงค ์: เพื่อสอนพระรำชโอรสทั้ง 4 พระองค์ในกำรใช้ชีวิตท่ีต่ำง

     ประเทศ

รูปแบบค�าประพันธ ์: จดหมำยร้อยแก้ว

พระเจ้าลูกยาเธอทั้ง	4	พระองค์

 1. พระองค์เจ้ำกิติยำกรวรลักษณ์ 

 2. พระองค์เจ้ำรพีพัฒนศักดิ์ 

 3. พระองค์เจ้ำประวิตรวัฒโนดม 

 4. พระองค์เจ้ำจิรประวัติวรเดช

ข้อคิด

 1. กำรศึกษำคือรำกฐำนของกำรพัฒนำประชำชนและประเทศชำติ

 2. ค�ำนึงถึงประโยชน์ของชำติและประชำชนเป็นส�ำคัญ

 3. ควำมรักของพ่อที่มีต่อลูกเหมือน ๆ กันทุกชนชั้น

จุดเด่น : เป็นเทศนำโวหำร ใช้ภำษำที่กระชับ เข้ำใจง่ำย
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อิศรญาณภาษิต
ผู้แต่ง	:	หม่อมเจ้ำอิศรญำณ

จุดประสงค์	:	เพ่ือสอนกำรปฏบิตัตินเพือ่ตนเองและกำรปฏิบตัตินกบัผูอ้ืน่

รูปแบบค�าประพันธ์	:	กลอนสุภำพ

ข้อคิด

 • สอนให้เห็นควำมส�ำคัญของปัญญำแต่อย่ำอวดรู้

 • สอนให้รู้จัก ไตร่ตรองก่อนจะพูดหรือท�ำสิ่งใด

 • สอนให้รู้จักอดทน หมั่นขวนขวำยหำควำมรู้

 • สอนให้พิจำรณำข้อบกพร่องของตนเองเพื่อจะได้ปรับปรุงแก้ไข

 • สอนให้หมั่นพิจำรณำใจของตนและพิจำรณำกำรกระท�ำของผู้อื่น

 • สอนให้มีใจหนักแน่น ไม่หลงเชื่อค�ำพูดยุยง

 • สอนให้ระมัดระวังค�ำพูด

 • สอนให้เคำรพและให้ควำมส�ำคัญแก่ผู้อำวุโส

 • สอนให้ท�ำควำมดี

จุดเด่น	:	มีกำรใช้ส�ำนวนโวหำรเปรียบเทียบ ใช้ถ้อยค�ำเสียดสีที่คมคำย
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บทพากย์เอราวัณ
ผู้แต่ง	:	พระบำทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ำนภำลัย

จุดประสงค์	:	เป็นบทพำกย์กำรแสดงหนังใหญ่และโขน

รูปแบบค�าประพันธ์	:	กำพย์ฉบัง 53 บท

ที่มา	:	รำมเกียรติ์ตอนศึกอินทรชิต

ช้างเอราวัณ	:	มกีำยสขีำว, ม ี33 เศยีร, เศยีรหน่ึงม ี7 งำ งำหน่ึงม ี7 สระ

     สระหน่ึงมกีอบวั 7 กอ กอหน่ึงมดีอกบวั 7 ดอก ดอกหนึง่มี 

     7 กลีบ กลีบหนึ่งมีนำงฟ้ำร่ำยร�ำอยู่ 7 องค์ แต่ละองค์มี

     บริวำรเป็นหญิงงำม 7 นำง

เรื่องย่อ	:		 พระลักษมณ์ออกรบกับอินทรชิต อินทรชิตแปลงเป็น

     พระอินทร์ แล้วสั่งให้บริวำรจับระบ�ำถวำยจนพระลักษมณ์

     เคลิม้ อนิทรชติจึงแผลงศรพรหมำสตร์สงัหำรพระลกัษมณ์ได้

จุดเด่น	:		 จุดเด่นของบทพำกย์เอรำวัณอยู่ที่บทพรรณนำต่ำง ๆ บท

     พรรณนำช้ำงเอรำวัณ กองทัพ ธรรมชำติ และมีกำรใช้

     ภำพพจน์เพื่อให้เกิดจินตภำพ
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